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  Nieuwsbrief 6 schooljaar 2020-2021                                                                                                             

Januari 

Leerlingen van de Eiber aan het thuiswerken:  

 
De challenge doe mee aan de 

buitenbingo door groep 4 werd 

enthousiast ontvangen! 

 

 

                          

De kinderen uit groep 1 en 2 stuurden  

foto’s over het thema:  ‘kleur, vorm  

en winter’. Schitterende creaties  

kwamen naar voren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De leesbingo werd door de kinderen uit groep 3 

goed ontvangen. Allerlei poses mochten 

worden uitgevoerd…   Wie er gewonnen heeft?   

Is mij niet bekend. 
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Nationale voorleesdagen 
  

 
Ook bij ons op school werd en wordt er voorgelezen.  
 
Mocht u nieuwsgierig zijn geworden, dan kunt u meer 
informatie vinden op www.nationalevoorleesdagen.nl, 
hierbij kunt u denken aan de wijze waarop je voorleest, 
leuke knutselactiviteiten, zingen met Coco.  
 
Heel veel leesplezier met elkaar! 
In de bijlage staan ook nog voorleestips 
 

Overblijven op de Eiber 

 
Op dit moment is het niet mogelijk om uw kind 
in te plannen tot 8 februari 2021. Dit heeft met 
de lockdown-periode te maken.  
 

Als ouder moet u aangeven op welke dagen uw kind overblijft. Dit aanmelden/afmelden kan tot 
10:00 uur op de dag zelf. De overblijfkrachten zien op één lijst welk kind overblijft. 
 
Hoe kunt u  zien of uw kind aangemeld is voor een overblijf-dag?  
U logt in, klikt op de overblijfagenda. Dan ziet u de kalender in beeld. Heeft u uw kind 
aangemeld, dan verschijnt er in de overblijfkalender een gekleurd bolletje voor de naam van uw 
kind. 
 
U kunt voor hulp en het maken van een afspraak terecht bij Gaby Haandrikman (locatie-
coördinator mailadres: ghaandrikman@sg-owsa.nl of directie@obsdeeiber.nl ).  

 

Peuterspeelzaal en BSO in Dedemsvaart 
In Dedemsvaart zijn meerdere kinderopvangorganisaties. Eén ervan is Kinderwereld. Onze 

scholengroep werkt hier nauw mee samen. Kinderwereld is in Dedemsvaart gevestigd in het 

gebouw van ’t Kompas aan de Tjalk 2. 

De buitenschoolse opvang is elke dag geopend. De peuterspeelzaal is geopend op maandag- 

t/m donderdagochtend.  

Rondleiding/inschrijven.  

Wilt u ook een plekje voor uw kind bij Kinderwereld?   

Schrijf u dan nu in of vraag een rondleiding aan via  onze 

website: www.kinderwereld.info  

of specifiek voor ‘t Kompas: https://www.kinderwereld.info/dedemsvaart. 

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/
mailto:ghaandrikman@sg-owsa.nl
mailto:directie@obsdeeiber.nl
http://www.kinderwereld.info/
https://www.kinderwereld.info/dedemsvaart
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Voorjaarsvakantie en studiedag Zorg 
Vrijdag 19 februari 2021,na de reguliere schooltijd, begint de voorjaarsvakantie en zijn de 
kinderen vrij tot en met maandag 1 maart 2021. 

 

Vakantierooster 2021/2022  

De GMR heeft het vakantierooster voor komend seizoen vastgesteld. 

Dit rooster is leidend voor de scholen van Onderwijsstichting Arcade, 

dus ook voor de Eiber.  

En willen we uiteraard vlot met u delen.  

Vakantieplanning leerlingen 2021-2022  gemeente Coevorden, 

 GELIJKE DATA VERSCHILLENDE DATA 

VAKANTIE /  

FEESTDAG 

PO en VO PO VO 

Herfstvakantie Ma  18 oktober  t/m vr 22 oktober 2021   

Ganzenmarkt Ma 8  november 2021* 

Kerstvakantie Vr 24 december 2021 t/m vr 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie Ma 21  februari  t/m vr 25 februari 2022 

Goede Vrijdag +  

2e Paasdag 

Vr 15 april t/m ma 18 april 2022 

Koningsdag Wo 27 april 2022 

Meivakantie  Ma 2 mei  t/m   

vr 6 mei 2022 

Ma 25 april 

t/m   

vr 6 mei 2022 

Hemelvaartsdag Do 26 mei 2022   

Dag na Hemelvaart Vr 27 mei 2022 

2e Pinksterdag + vrije 

dagen 

 Ma 6 juni  t/m 

wo 8 juni 2022 

Ma 6 juni 

2022 

Zomervakantie Ma 18 juli t/m vr 26 augustus 2022   

 

* De leerlingen van de scholen PO en VO in de stad Coevorden zijn vrij met de Ganzenmarkt. 

Kanjerregels van de maand! 
De komende weken staan de volgende regels centraal in de 

groepen: 

‘ik wil dat het goed gaat met mijzelf’  

‘je praat met elkaar over wat je leuk of niet leuk 

vindt’ 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.vecteezy.com%2Fvector-kunst%2F483294-kinderen-vakantie-platte-vectorillustratie&psig=AOvVaw1S7GSbi0g6MUxOgT9j53AG&ust=1611220251414000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCniq6Vqu4CFQAAAAAdAAAAABAD


De Eiber in beweging                                                                        4 

 

Is uw kind tussen de 3 en 4 jaar? 
Hierbij een vriendelijk verzoek om uw kinderen die 4 jaar worden, binnenkort 
aan te melden. Voor ons is het handig enig idee van de aantallen te hebben 
om goede prognoses voor de volgende jaren te maken.  
 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht ook door te geven aan buren, 
vrienden, familieleden, die overwegen hun kind bij ons op school aan te 
melden?  
 
Graag maken we een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek en/of voor een rondleiding door de 
school, zodat u een verantwoorde schoolkeuze kunt maken.  U kunt mailen naar 
directie@obsdeeiber.nl; ghaandrikman@sg-owsa.nl of telefonisch contact opnemen met de school 
0523-613419 en vragen naar Gaby Haandrikman 

 

 

Belangrijke data: 

 

 
Namens het team wens ik u een fijn weekend!                    

 de volgende nieuwsbrief kunt u op 18 februari verwachten 
 
 

 
Februari  
Van nu tot 8 februari 
20 februari tot en met 1 
maart 
 

 
 
lockdown-periode; er worden online lessen gegeven 
Voorjaarsvakantie en de studiedag Zorg 

mailto:directie@obsdeeiber.nl
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 
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Bijlage 3 
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Bijlage 4 

 


